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  السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

على آله و  ،وصلى هللا وسلم على نبینا محمد ،رب العالمین الحمد هلل، الرحیم �سم هللا الرحمن
 .والتا�عین لهم �إحسان إلى یوم الدینوصحبه 

ور : "وقال ابن جر�ج: عن محمد بن قیس عن المس-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام ابن �ثیر  
ثم  ،هوأثنى علی ،مد هللافح ،وهو �عرفات -صلى هللا علیه وسلم-بن مخرمة: خطبنا رسول هللا 

�ن أهل و أال  ،فإن هذا الیوم الحج األكبر«أما �عد،  :و�ان إذا خطب خطبة قال »أما �عد« :قال
إذا �انت الشمس في  ،الشرك واألوثان �انوا یدفعون في هذا الیوم قبل أن تغیب الشمس

و�انوا  ،شمس�أنها عمائم الرجال في وجوهها، و�نا ندفع �عد أن تغیب ال ،رؤوس الجبال
 إذا �انت الشمس في رؤوس الجبال �أنها ،یدفعون من المشعر الحرام �عد أن تطلع الشمس

 »ركا هدینا هدي أهل الشمخالفً  ،عمائم الرجال في وجوهها، و�نا ندفع قبل أن تطلع الشمس
ن ب�الهما من حدیث عبد الرحمن  ،والحاكم في مستدر�ه ،هكذا رواه ابن مردو�ه وهذا لفظه

صحیح على شرط  :عن ابن جر�ج. وقال الحاكم ،عن عبد الوارث بن سعید ،مبارك العیشيال
صلى هللا -وقد صح وثبت �ما ذ�رناه سماع المسور من رسول هللا  .ولم �خرجاه ،الشیخین

 .صحابنا أنه ممن له رؤ�ة بال سماع"، ال �ما یتوهمه رعاع أ-علیه وسلم
ألن مثل هذه  ؛بنا أنه ممن له رؤ�ة بال سماعال �ما یتوهمه �عض أصحابنا، �عض أصحا

وهذا یوجد، �عني  ،األمور قد تخفى على الكبار، وال یوصف عالم �الرجال و�السنة �أنه رعاع
م ، فكون أبي حاتما سمع :وهذا �قول ،سمع :اختالف بین أبي حاتم والبخاري هذا �قول اوجد �ثیرً 

صلى هللا –روا�ة مثل هذه، خطبنا رسول هللا لىاعتمد على روا�ة مثل هذه أو البخاري اعتمد ع
�قتضي السماع، لكن ما ُیوَصف القائل �القول اآلخر �أنه من  هذاال شك أن مثل  -علیه وسلم

 -صلى هللا علیه وسلم–الرعاع؛ ألن المسور من الصغار، لكن یبقى أن قوله: خطبنا رسول هللا 
ُذِكر عن فو�ال  .قال: أما �عد :وصف وقالوأنه سمعه وهو �خطب، وحتى  ،األصل فیها السماع

و�نما خطب أهل البلد وهو فیهم، أو  ،الحسن البصري أنه �قول: خطبنا فالن، وهو لم �سمعه
وقد حدث أهل المدینة وهو فیها أو البصرة، فالحسن معروف �التدلیس، فال  ،حدثنا أبو هر�رة

 .ُ�حَمل قوله هذا على السماع
واألصل أنه  ،-صلى هللا علیه وسلم–یث المسور قال: خطبنا رسول هللا حد ،أما �النسبة للحدیث 

�ان و بريء من التدلیس، فُیحَمل على السماع، وأ�ًضا مما أكَّد �ه سماعه قوله: ثم قال: أما �عد، 
قال: أما �عد، عرفنا أنها وردت في أكثر من ثالثین حدیًثا  -علیه الصالة والسالم-إذا خطب 
 .وأنها من ُسنن الخطبة ،- علیه وسلمصلى هللا-عن النبي 
 طالب:...
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 .ولو، موجود في �ثیر من النسخ رعاع
 طالب:...

 ین؟أَرعاع َرعاع، َرعاع الناس. 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 قال: وقد صحَّ وثبت �ما ذ�رناه، قال �عني الحاكم. ما عندك قال؟
 طالب:...

، ما فی  قال؟ هولم �خرجاه. وقد صحَّ
 طالب:...

ال، قال: وقد صحَّ وثبَت �ما ذ�رنا، طلعوها من المستدرك، طلعوه من المستدرك الجزء الثاني 
 ئتین وسبعة وسبعین.ام

 طالب:...
 �مِّل. �ا شیخ

 �یدي".عن إسماعیل بن رجاء الزَّ  ،عن شعبة ،وقال و�یع"
 �یدي.الزُّ 
 "ین دفع من عرفة، ح-رضي هللا عنه- رأیت عمر :قال ،معرور بن سو�دعن ال�یدي "الزُّ 

لد، بى القبائل، َز�ید و�نما �انت إل ،سبة إلى البلدانهذا إسماعیل بن رجاء ما �انت النفي طبقة 
 .ُز�ید اسم

 طالب:...
غیر، وهم �سمونه �التص ،قبیلة، ال ال، رجل اسمه ُز�ید ُسمِّي �ه، ُز�ید الیامي معروف من الرواة 

 .ان إال متأخرة لما ُفتحت البلدانالنسبة إلى البلد العرب �انوا ینسبون إلى القبائل ما �انت
یر أصلع على �ع ، حین دفع من عرفة �أني أنظر إلیه رجلٌ -رضي هللا عنه-"قال: رأیت عمر 

 .إنا وجدنا اإلفاضة هي اإل�ضاع" :ع وهو �قولوَض یُ  ،له
 ُیوِضع

 إنا وجدنا اإلفاضة هي اإل�ضاع". :یوضع وهو �قول ،"على �عیر له
.. لكنه �أنه .ما هو »لیس البر �اإل�ضاع«في الصحیح أ�ًضا الصحیح:  ى اإل�ضاع؟معن ما

 .وجد فجوة، �ما جاء في حدیث جابر هذا اإل�ضاع وهذه السرعة إذا
 عنيا �فلم یزل واقفً  :قال فیه ،الذي في صحیح مسلم ،وفي حدیث جابر بن عبد هللا الطو�ل"

 عرفة"
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 �عرفة.
 ".حتى غاب القرص ت الصفرة قلیالً د�و  ،�عرفة حتى غر�ت الشمس "�عني

 ذهبت الصفرة قلیًال نعم. عندك عندك.
 ".وأردف أسامة خلفه "وذهبت الصفرة قلیًال حتى غاب القرص،

 ، نعم.بدت، عندك بدت
تى ح ،وقد شنق للقصواء الزمام -صلى هللا علیه وسلم-ودفع رسول هللا "وأردف أسامة خلفه، 

�لما أتى  .»ةالسكینة السكین ،أیها الناس« :و�قول بیده الیمنى ،لهِرَك رحوّ إن رأسها لیصیب مَ 
 أرخى لها قلیًال حتى تصعد". من الجبال جبالً 

 حبًال، ما �ه إشكال، وهو من الرمل. :نسخ ثانیة؟ حبًال، في مسلم هجلًال أو حبًال؟ ما فی
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...
 الجبال، طلعة من رمل. نعم.مسلم: حبًال من الحبال وهو مثل من ال، نحفظ 

 ".اشیئً  ولم �سبح بینهما ،حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء �أذان واحد و�قامتین"
في حدیث جابر الذي  ،. �أذان واحد و�قامتین، هذه الروا�ة في صحیح مسلم�عني لم �صل نافلة

ووصفها بدقة من خروجه  ،-علیه الصالة والسالم-�حجة النبي  -رضي هللا عنه-اعتنى فیه 
إلى رجوعه، وفي الصحیح أ�ًضا أنه �أذانین و�قامتین هذه في البخاري، وفي �عضها: �أذان 
و�قامة، �لها في الصحیح، لكن المحفوظة روا�ة جابر، والسبب في تقد�مها على ما في البخاري، 

م ضبطها وأتقنها، فُقدِّ اعتنى �الحجة النبو�ة و  -رضي هللا عنه وأرضاه-هذه في مسلم، أن جابًرا 
 . على غیره
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...
ر حتى هنا ،ي في مسلم حبًال من الحبالذلكن ال ،ما �منع لیس هناك ك، والمراد �ه الرمل، وُمفسَّ

 .نعم
 طالب:...

ه هذا �الم الحاكم ما هو �كالم ابن �ثیر، ما یلیق �ابن �ثیر، هذا �الم الحاكم صحیح؛ ألن نعم
 .في �عض ألفاظه، صحیح �جمل الحاكموة عنده قس

 ".ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حین تبین له الصبح �أذان و�قامة"
 ؟ ماذا
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 طالب:...
 حین تبین، أنا عندي حین.

 ".رامثم ر�ب القصواء حتى أتى المشعر الح" فصلى الفجر حین تبین له الصبح �أذان و�قامة، 
ر في أول وقته، مبادًرا بها حتى جاء في �عض الروا�ات أنه وصلى الفجر حین وقت بزوغ الفج

�عني من شدة المبادرة �أن �عضهم شك هل طلع  ،ما صلى صالة لغیر وقتها إال هذه الصالة
 .�طلع ملأم الفجر 

م فل ،دهحَّ فدعا هللا و�بره وهلله ووَ  ،فاستقبل القبلة"ثم ر�ب القصواء حتى أتى المشعر الحرام 
اا حتیزل واقفً   ،دعن أسامة بن ز� ینوفي الصحیح ،فدفع قبل أن تطلع الشمس ،ى أسفر جد�
�ان �سیر قال: ؟ حین دفع -صلى هللا علیه وسلم-�یف �ان �سیر رسول هللا  :أنه سئل

  .فوقه ،صَّ والنَ  ،هو انبساط السیر :نقوالعَ  .فإذا وجد فجوة نّص  ،قنَ العَ 
عن  ،مهععن أبیه أو  ،فیما �تب إليّ  ،ت الشافعي: أخبرنا أبو محمد ابن بنوقال ابن أبي حاتم

 ]١٩٨[البقرة: }امِ ْشَعِر اْلَحرَ ْنَد اْلمَ َفِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا للااََّ عِ {سفیان بن عیینة قوله: 
ن : سألت عبد هللا بمیمون  عن عمرو بن ،وقال أبو إسحاق السبیعي .اوهي الصالتین جمیعً 

عن  أین السائل :لفسكت حتى إذا هبطت أیدي رواحلنا �المزدلفة قا ،شعر الحرامعمرو عن الم
 ".؟ هذا المشعر الحرامالمشعر الحرام

 .لها ولیس المسجد وما حوله، الجبل�عني المزدلفة �
ام المشعر الحر  :قال ابن عمر :عن سالم قال ،عن الزهري  ،أخبرنا معمر :وقال عبد الرزاق"

ُكُروا َفاذْ { :أنه ُسئل عن قوله :ن ابن عمرع ،عن حجاج عن نافع ،هشیم وقال .المزدلفة �لها
َ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم}[البقرة:  :وقال عبد الرزاق .ههو الجبل وما حول :فقال :قال ]١٩٨للااَّ

الم ع :فقال ،حزَ رآهم ابن عمر یزدحمون على قُ  :عن إبراهیم قال ،عن المغیرة ،أخبرنا معمر
 ،ومجاهد ،وعكرمة ،وسعید بن جبیر ،وي عن ابن عباسورُ  .هنا مشعرها  ؤالء؟ �لیزدحم ه
 :ر�ججوقال ابن  .هو ما بین الجبلین :وقتادة أنهم قالوا ،والحسن ،والر�یع بن أنس ،والسدي

یس ول :قال .رِسّ حَ إذا أفضت من مأزمي عرفة فذلك إلى مُ  :؟ قالأین المزدلفة :قلت لعطاء
أحب و  :قال ،فقف بینهما إن شئت :قال .فاضاهماولكن مَ  ،فة من المزدلفةالمأزمان مأزما عر 

  .هلم إلینا من أجل طر�ق الناس ،زحأن تقف دون قُ 
 ،ألنها داخل الحرم ؛نما سمیت المزدلفة المشعر الحرامو� ،والمشاعر هي المعالم الظاهرة :قلت

و�عض  ،طائفة من السلف�ما ذهب إلیه  ،إال �ه وهل الوقوف بها ر�ن في الحج ال �صحّ 
ما هو � ،؟ أو واجبلحدیث عروة بن مضرس ،وابن خز�مة ،القفال :منهم ،أصحاب الشافعي
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؟ في ذلك جب بتر�ه شيء �ما هو القول اآلخر؟ أو مستحب ال �أحد قولي الشافعي �جبر بدم
 .م"�هللا أعل ،لبسطها موضع آخر غیر هذا ،للعلماء  ثالثة أقوال

ًال لفة، �ختلف فیه أهل العلم، على ثالثة أقوال منها القول بر�نیته، استدال�عني المبیت �المزد
بهذه الصالة التي  اوجعل إدراك الحج مر�وطً  »من صلى صالتنا«�حدیث عروة بن المضرس: 

علیه الصالة -هي في مزدلفة، القول الّثاني وهو قول األكثر أنه واجب ولیس بر�ن؛ ألن النبي 
ة والر�ن ال یرخص فیه �حال، والسن ،األعذار أن یتر�وا المبیت في مزدلفة رخَّص ألهل -والسالم

إنه ُسنَّة ندب ولیس بواجب  :وال �حتاج إلى استئذان، ومن قال ،المندوب ال �حتاج إلى ترخیص
ل رأى أن مثل هذا الذي ُیرَخص له ال یلزم ولو لزم لما ُرخِّص فیه، ولكن القول الوسط هو القو 

�ات �المزدلفة و�ات  -علیه الصالة والسالم-یت �ِمنى، والحجة واحدة، والنبي �الوجوب �المب
  .»خذوا عني مناسككم«�منى وقال: 

 طالب:...
 .المغرب والعشاء في مزدلفة ، صالتينعم

 صلى هللا-عن ز�د بن أسلم أن رسول هللا  ،عن سفیان الثوري  "وقال عبد هللا بن المبارك:
هذا  .»ًراوَجمٌع �لها موقف إال ُمَحِسّ  ،رنةوارفعوا عن ع ،ها موقفعرفة �ل« :قال -علیه وسلم

  ."حدیث مرسل
 وز�د تا�عي ال تثبت له رؤ�ة وال سماع -علیه الصالة والسالم-�عني عن ز�د بن أسلم عن النبي 

 .فهو مرسل -ة والسالمعلیه الصال-من النبي 
ن بن حدثني سلیما ،بن عبد العز�ز حدثنا سعید ،حدثنا أبو المغیرة :وقد قال اإلمام أحمد"

 ،كل عرفات موقف« :: قال-صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  ،عن جبیر بن مطعم ،موسى
ام و�ل أ� ،ة منحرجاج مكو�ل فِ  ،رحِسّ و�ل مزدلفة موقف وارفعوا عن مُ  .وارفعوا عن عرنة

ن بم یدرك جبیر فإن سلیمان بن موسى هذا وهو األشدق ل ا منقطع؛وهذا أ�ًض . »التشر�ق ذ�ح
ن ابن ع :فقال الولید ،سلیمان عن ،و�د بن عبد العز�زوسُ  ،ولكن رواه الولید بن مسلم .مطعم

 ".جبیر بن مطعم
 سو�د بن عبد العز�ز عن سعید بن عبد العز�ز عن سلیمان، عندك؟

 طالب:...
 عن سعید بن عبد العز�ز عن سلیمان. عن سلیمان عن سعید بن عبد العز�ز؟ عندك؟ 

 الب:...ط
 ؟ماذا

 طالب:...
 نه في سعید بن عبد العز�ز.أما تا�عت في هذا. المقصود  .�حتاج إلى..
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 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
 قال الولید؟
 عن جبیر بن مطعم". :"فقال الولید

 ابٌن لجبیر بن مطعم عن أبیه. ما عندك؟
 طالب:...

 عك علیه. ثالثة وخمسین.صبأ ضع
 طالب:...

لید ألن هنا عن الولید ابن لجبیر بن مطعم، قبله، وقال الو  ؛ٍن لجبیر بن مطعمقال الولید: عن اب
 .ء�جيع عن جبیر بن مطعم، عن أبیه، ما ابٌن لجبیر بن مطعم عن أبیه، وقال سو�د عن ناف

 طالب:...
 هنا.نعم 

 طالب:...
عم عن قال الولید: عن ابٍن لجبیر بن مطعم عن أبیه، وقال سو�د: عن نافع بن جبیر بن مط

 .مبهم، ُسمِّي في الروا�ة الثانیةأبیه، والروا�ة عن نافع عن أبیه، عن ابٍن لجبیر هذا 
 ،ه، عن أبیعن نافع بن جبیر :وقال سو�د .هعن أبیفقال الولید: عن ابٍن لجبیر بن مطعم "

 �هللا أعلم. ،فذ�ره ،-صلى هللا علیه وسلم-عن النبي 
یه لهم على ما تنب ]١٩٨لبقرة:الِّیَن}[اْم َوِ�ْن ُ�نُتْم ِمْن َقْبِلِه َلِمَن الضَّ َواْذُكُروُه َ�َما َهَداكُ { :وقوله 

اهیم على ما �ان علیه إبر  ،من الهدا�ة والبیان واإلرشاد إلى مشاعر الحج ،أنعم �ه علیهم
الِّ { :ولهذا قال ،-علیه السالم -لالخلی ن م :قیل ]١٩٨رة:یَن}[البقَوِ�ْن ُ�نُتْم ِمْن َقْبِلِه َلِمَن الضَّ

 وصحیح". ،ومتالزم ،والكل متقارب ،ل الرسولوقی ،القرآن :وقیل ،قبل هذا الُهدى
 .، �لها متالزمة-ه الصالة والسالمعلی-الهدى حصل �القرآن، ببعثة النبي 

َ َغفُ  ِإنَّ {ُثمَّ َأِفیُضوا ِمْن َحْیُث َأَفاَض النَّاُس َواْسَتْغِفُروا للااََّ "قوله تعالى:   وٌر  للااَّ
لواقف ا�أنه تعالى أمر  ،"ثم" هاهنا لعطف خبر على خبر وترتیبه علیه ]١٩٩َرِحیٌم}[البقرة:

 مع جمهور وأمره أن �كون وقوفه ،لیذ�ر هللا عند المشعر الحرام ،�عرفات أن یدفع إلى المزدلفة
ا فإنهم لم �كونو  ،�قفون بها إال قر�ًشا ،�ما �ان جمهور الناس �صنعون  ،الناس �عرفات

نحن أهل هللا في  :و�قولون  ،فیقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ،�خرجون من الحرم
 وُقطَّان بیته".  ،بلدته
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�عني سكان البیت. وال �خرجون من البیت من الحرم �ما �خرج غیرهم من اآلفاقیین، ومن أعظم 
اء جبیر بن ؟ من سكان الحرم، ووقف �عرفات، لذلك لما ج-علیه الصالة والسالم-من محمد 

�عرفة،  ا�عرفة، واقفً  اواقفً  -علیه الصالة والسالم-مطعم یبحث عن ناقة له ضّلت، وجد النبي 
 طلع من الحرم؟ فكیففاستغرب، استغرب، قال: هذا من الحمس 

 حدثنا علي بن عبد هللا" :"وقال البخاري 
 .هو ابن المدیني اإلمام المعروف

ن �انت قر�ش ومن دا :عن عائشة قالت ،عن أبیه ،محدثنا هشا ،"قال: حدثنا محمد بن حازم
لما جاء ف .و�انت سائر العرب �قفون �عرفات ،و�انوا ُ�َسمَّون الحمس ،دینها �قفون �المزدلفة
 ،نهاثم �قف بها ثم �فیض م ،أن �أتي عرفات -صلى هللا علیه وسلم-اإلسالم أمر هللا نبیه 

 ،ومجاهد ،ابن عباس . و�ذا قال]١٩٩[البقرة:}َفاَض النَّاُس {ُثمَّ َأِفیُضوا ِمْن َحْیُث أَ  :فذلك قوله
  .رحمهم هللا ،وحكى علیه اإلجماع ،واختاره ابن جر�ر .وغیرهم ،والسدي ،وقتادة ،وعطاء

 حدثنا سفیان". ،وقال اإلمام أحمد
لكن اإلجماع عند ابن جر�ر هو قول األكثر ال قول الجمیع، اإلجماع عند ابن جر�ر قول 

 یذ�ر قول األكثر، ثم یذ�ر من خالف، والراجحفال قول الكل، و�ثیًرا ما �سوق الخالف  األكثر،
والصواب في ذلك عندنا �ذا إلجماع، إذا �انت قراءة قال: إلجماع القرأة على ذلك، فهو �جعل 

نه ممن �خالف في حدِّ مخالف، هذا مذهبه، وُذِكر في �تب األصول أ هوفی االقول األول إجماعً 
 .وأن هذا رأ�ه ،اإلجماع

 :قال ،عن أبیه ،عن محمد بن جبیر بن مطعم ،"وقال اإلمام أحمد: حدثنا سفیان عن عمرو
 ".واقف -صلى هللا علیه وسلم-فإذا النبي  ،فذهبت أطلبه ،أضللت �عیًرا لي �عرفة

ه ألن ؛قبل حجة الوداع -والسالم علیه الصالة-قبل أن ُ�سِلم قبل أن ُ�سِلم، وهذه الحجة للنبي 
ل حجَّ أكثر من مرة قب -علیه الصالة والسالم-�ظهر أنها قبل الهجرة أ�ًضا، المقصود أن النبي 

 حجة الوداع وهذه منها.
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

 إذا أفضتم من عرفات �عني للجمیع.
 طالب:...

 .نعم. الحج للجمیع والمناسك للكل
هنا؟ أخرجاه ها إن هذا من الحمس ما شأنه  :قلتواقف،  - علیه وسلمصلى هللا-"فإذا النبي 

عن ابن عباس ما  ،�برَ عن �ُ  ،ثم روى البخاري من حدیث موسى بن عقبة .في الصحیحین
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هللا � . لرمي الجمارهنا هي اإلفاضة من المزدلفة إلى منىً ها �قتضي أن المراد �اإلفاضة 
 .أعلم

 .-المعلیه الس-إبراهیم  :والمراد �الناس :قال .بن مزاحم فقطعن الضحاك  ،وحكاه ابن جر�ر 
 . ح"لحجة على خالفه لكان هو األرجولوال إجماع ا :قال ابن جر�ر .اإلمام :وفي روا�ة عنه

 .كثر الذي سماه ابن جر�ر إجماًعامع أنه قیل �ه، مع أنه قیل �ه وهو مخالف لقول األ
َ ِإنَّ { :وقوله" َ َغُفوٌر َرِحیٌم}[البقرة:َواْسَتْغِفُروا للااَّ ًرا ما �أمر هللا بذ�ره �عد قضاء �ثی ]١٩٩ للااَّ

من  �ان إذا فرغ -صلى هللا علیه وسلم-ولهذا ثبت في صحیح مسلم أن رسول هللا  ،العبادات
 ،نا وثالثیثالثً  ،وفي الصحیحین أنه ندب إلى التسبیح والتحمید والتكبیر .االصالة �ستغفر ثالثً 

 ".قد روى ابن جر�ر هاهنا حدیث ابن عباسو  .الثینا وثثالثً 
ألن ال هذه ال  ؛ز �له واحدئمن حدیث العباس بن مرداس. من حدیث العباس بن مرداس. جا

 .ل، والصفة وهي العبوس، مثل الحسنو�نما هي للمح األص ،تز�ده تعر�ًفا
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 ؟ماذا من حدیث العباس بن مرداس. حتى �ا ابن عباس،
 طالب:...

 هذا األصل، نعم.
وقد  ،ألمته عشیة عرفة -علیه السالم -بن مرداس السلمي في استغفارهمن حدیث العباس "

 . ه في جزء جمعناه في فضل یوم عرفة"أوردنا
في یوم عرفة طلب المغفرة ألمته، فقیل له في هذا الحدیث إن  -علیه الصالة والسالم-الرسول 

 ،مظالم، ثم طلب المغفرة حتى المظالم، فُأجیب إلى ذلك في آخر عشیة عرفةصّح فقیل له: إال ال
ع، مع هذا فضل هللا واس ،مع أن الحدیث فیه �الم ألهل العلم ُمضعَّف؛ ألن المظالم حقوق العباد

 .اأن المظالم ال بد من التحلل منه ما �حجر، لكن األصل
 طالب:...

 ؟كیف
 طالب:...

دلفة، ثم أفیضوا من حیث أفاض الناس من عرفة، التفسیر أنها سنة اإلفاضة من عرفة ال من مز 
 إبراهیم هذا من الالزم للتفسیر الثاني.

قال رسول هللا  :عن شداد بن أوس قال ،هنا الحدیث الذي رواه البخاري ها وأورد ابن مردو�ه "
 ،إال أنت ال إله ،اللهم أنت ر�ي :سید االستغفار أن �قول العبد«: -صلى هللا علیه وسلم-
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أبوء لك  ،أعوذ �ك من شر ما صنعت ،وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ،خلقتني وأنا عبدك
من قالها في لیلة فمات  .فإنه ال �غفر الذنوب إال أنت ،فاغفر لي ،وأبوء بذنبي ،بنعمتك علي

وفي الصحیحین عن عبد هللا . »یومه فمات دخل الجنة ومن قالها في ،في لیلته دخل الجنة
: اللهم قل« :عاء أدعو �ه في صالتي؟ فقالعلمني د ،�ا رسول هللا :أن أ�ا �كر قال :بن عمرو

 ،رحمنيفاغفر لي مغفرة من عندك وا ،ا وال �غفر الذنوب إال أنتإني ظلمت نفسي ظلما �ثیرً 
  .واألحادیث في االستغفار �ثیرة. »إنك أنت الغفور الرحیم

َ َ�ِذْ�ِرُ�مْ {َفِإَذا َقَضْیُتْم مَ قوله تعالى:    ِذْ�ًرا َفِمَن النَّاِس َمنْ  َأْو َأَشدَّ آَ�اَءُكمْ  َناِسَكُكْم َفاْذُكُروا للااَّ
ْنَیا َوَما َلُه ِفي اْآلِخَرِة ِمْن َخَالٍق. ْنیَ  ْن َ�ُقولُ مَ َوِمْنُهْم  َ�ُقوُل َر�ََّنا آِتَنا ِفي الدُّ ا َر�ََّنا آِتَنا ِفي الدُّ

ُ َسِر�ُع اْلِحَساِب} مَّا َ�َسُبواِصیٌب مِ نَ ِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر. ُأوَلِئَك َلُهْم َحَسَنًة َوِفي اْآلِخرَ   َ�للااَّ
  .ر منه �عد قضاء المناسك وفراغها�أمر تعالى بذ�ره واإلكث] ٢٠٢:  ٢٠٠:[سورة البقرة

أ�ه  :قول الصبيهو � :ن عطاءع ،فقال ابن جر�ج ،اختلفوا في معناه {َكِذْ�ِرُ�ْم آَ�اَءُكْم} :وقوله
 .اء النسكفالهجوا بذ�ر هللا �عد قض ،فكذلك أنتم ،�ما یلهج الصبي بذ�ر أبیه وأمه :أمه، �عني

 .عن ابن عباس نحوه ،وروى ابن جر�ر من طر�ق العوفي .و�ذا قال الضحاك والر�یع بن أنس
جل الموسم فیقول الر  : �ان أهل الجاهلیة �قفون فيد بن جبیر، عن ابن عباس قالوقال سعی

 . . لیس لهم ذ�ر غیر فعال آ�ائهم"و�حمل الد�ات ،و�حمل الحماالت ،: �ان أبي �طعممنهم
رة؛ وهذا الئق بهم في جاهلیتم أنهم ما یذ�رون اآلخ ،من �اب الفخر واالفتخار �آ�ائهم، والخیالء

قیل  �ان �ذا �ان �ذا، �ما ألنه لیس لهم نظٌر فیها، وال یؤمنون بها، و�نما �عددون مآثر آ�ائهم،
�عني  ]١:٢اثر[التكَمَقاِبَر}ْرُتُم الْ زُ َحتَّى . {َأْلَهاُكُم التََّكاُثرُ ، }{َأْلَهاُكُم التََّكاُثرُ : -جل وعال-في قوله 

التكاثر والتفاخر زاد عن حده حتى وصل إلى أن قالوا: تعالوا بنا إلى المقبرة لننظر آ�اءنا 
 أكثر وأیهم أكثر مآثر ومناقب �عددون هناك، تفضل. وأبناءكم، وآ�اءكم وأیهم

َ َ�ِذْ�ِرُ�ْم آ: -صلى هللا علیه وسلم-فأنزل هللا على محمد " قال  }ْ�ًراْو َأَشدَّ ذِ َ�اَءُكْم أَ {َفاْذُكُروا للااَّ
 ،وعطاء بن أبي ر�اح في أحد قولیه ،وأبي وائل ،وروي عن أنس بن مالك :ابن أبي حاتم

 عكرمة في إحدى روا�اته".و  ،ن جبیروسعید ب
 روایتیه. روایتیه. في إحدى روایتیه.

 ،ةوقتاد ،والحسن ،والر�یع بن أنس ،وعطاء الخراساني ،والسدي ،ومجاهد"في إحدى روایتیه 
 �هللا ،ا عن جماعةوهكذا حكاه ابن جر�ر أ�ًض  .نحو ذلك ،ومقاتل بن حیان ،�محمد بن �عب

  .أعلم
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 } ِذْ�ًرا{َأْو َأَشدَّ  :ولهذا �ان انتصاب قوله ،الذ�ر هلل عز وجلالحث على �ثرة  والمقصود منه
 ،رلة في الخبهنا لتحقیق المماث ها "و"أو .آ�اءكم أو أشد منه ذ�ًراتقدیره �ذ�ر�م  ،على التمییز

 ".] ٧٤ :[ البقرة }َفِهَي َ�اْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوةً { :كقوله
 ْلَناهُ َوَأْرسَ {ولیست للتقسیم والتنو�ع، قد تأتي �معنى بل،  ،خییر�عني لیست للشك، ولیست أ�ًضا للت

 .�م بل أشد ذ�ًراقالوا: بل یز�دون، وهنا �ذ�ر  ]١٤٧ :[الصافات }ِإَلى ِماَئِة َأْلٍف َأْو َیِز�ُدونَ 
 طالب: ...........

 �معنى بل نعم. 
 ...........طالب:.

 منه، أو أشد منه ذ�ًرا، عندك منه، نعم. نعم
 :قوله� ،و"أو" ها هنا لتحقیق المماثلة في الخبر .تقدیره �ذ�ر�م آ�اءكم أو أشد منه ذ�ًرا"
دَّ  النَّاَس َ�َخْشَیِة للااَِّ َأْو َأشَ َ�ْخَشْونَ {وقوله:  .] ٧٤ :[ البقرة }َفِهَي َ�اْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوةً {

 :افات[الص }ْو َیِز�ُدونَ َناُه ِإَلى ِماَئِة َأْلٍف أَ َوَأْرَسلْ {  ،] ٥٥٨[ ص:  ،] ٧٧ :[ النساء }َخْشَیةً 
و�نما هي  ،اعً فلیست هاهنا للشك قط .]٩: م[النج }َفَكاَن َقاَب َقْوَسْیِن َأْو َأْدَنى{ ،] ١٤٧

 فإنه ،�رهثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه �عد �ثرة ذ .لتحقیق الخبر عنه �أنه �ذلك أو أز�د منه
  النَّاسِ َفِمنَ { :فقال ،وهو معرض عن أخراه ،ال �سأله إال في أمر دنیاهوذم من  ،مظنة اإلجا�ة

ْنَیا َوَما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخال  صیب وال نمن  :أي ]٢٠٠ة:[البقر ٍق}َمْن َ�ُقوُل َر�ََّنا آِتَنا ِفي الدُّ
 :اسعن ابن عب ،قال سعید بن جبیر .وتضمن هذا الذم التنفیر عن التشبه �من هو �ذلك .حظ

 ".كان قوم
ن وتضم :ال شك أن المذموم ُیَنفَّر منه، أسلوب الذم من أسالیب التنفیر،  وتضمن هذا، ال، تقول

وعلى �ل حال  ،هذا �عني هذا السیاق الذم والتنفیر، ینبغي أن تقول: وتضمن هذا الذم التنفیر
 .المعنى واضح

 :فیقولون  ،ئون إلى الموقفمن األعراب �جی�ان قوم  :عن ابن عباس ،"قال سعید بن جبیر
فأنزل  ،اال یذ�رون من أمر اآلخرة شیئً  .اللهم اجعله عام غیث وعام خصب وعام والد حسن

ْنَیا َوَما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق}{ :هللا فیهم  ]٢٠٠[البقرة:َفِمَن النَّاِس َمْن َ�ُقوُل َر�ََّنا آِتَنا ِفي الدُّ
في اآلخرة ر�نا آتنا في الدنیا حسنة و  فیقولون:  ؤمنینآخرون من الم و�ان �جيء �عدهم

ُ َسِر�ُع : فأنزل هللا ر،حسنة وقنا عذاب النا {ُأْوَلِئَك َلُهْم َنِصیٌب ِممَّا َ�َسُبوا َ�للااَّ
{َوِمْنُهْم َمْن َ�ُقوُل َر�ََّنا آِتَنا  :فقال ،خرى لدنیا واألُ ولهذا مدح من �سأله ا ،]٢٠٢[البقرة:اْلِحَساِب}

ْنَیا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر}فِ  فجمعت هذه الدعوة �ل خیر  ]٢٠١[البقرة:ي الدُّ
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ودار  ،من عافیة ،فإن الحسنة في الدنیا تشمل �ل مطلوب دنیوي  ،وصرفت �ل شر ،في الدنیا
 ".ناء جمیلوث ،ومر�ب هنيء ،وعمل صالح ،وعلم نافع ،ورزق واسع ،وزوجة حسنة ،رحبة

 من الدعاء بها، و�ان ال یدعو بدعاء إال جعلها -علیه الصالة والسالم-ولذلك �ان �كثر النبي 
 .نیا واآلخرة، نسأل هللا  من فضلهلشمولها لخیر الد ؛فیه

رجة في فإنها �لها مند ،وال منافاة بینها ،إلى غیر ذلك مما اشتملت علیه عبارات المفسر�ن"
ن مأما الحسنة في اآلخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوا�عه من األمن و  .الحسنة في الدنیا

نجاة وأما ال ،وتیسیر الحساب وغیر ذلك من أمور اآلخرة الصالحة ،الفزع األكبر في العرصات
هات من اجتناب المحارم واآلثام وترك الشب ،من النار فهو �قتضي تیسیر أسبا�ه في الدنیا

 ".الرحمنوقال القاسم بن عبد  .والحرام
 قال القاسم؟

 طالب: ابن عبد الرحمن.
 عندي أبو عبد الرحمن، وفي األزهر�ة القاسم بن عبد الرحمن؟نعم قال القاسم؟ 

 طالب:...
بد ععبد الرحمن، الكالم إنه ابن عبد الرحمن أو أبو  هال ما فی ،ال، القاسم بن محمد بن أبي �كر

 .و�نیته أبو عبد الرحمن ،وال �متنع أن �كون ابن عبد الرحمن ،الرحمن
تي في فقد أو  ،اا صابرً وجسدً  ،اا ذاكرً ولسانً  ،اا شاكرً : من أعطي قلبً "وقال القاسم بن عبد الرحمن

ا ولهذا وردت السنة �الترغیب في هذ .قي عذاب النارووُ  ،الدنیا حسنة وفي اآلخرة حسنة
ن عن أنس ب ،بد العز�زعن ع ،حدثنا عبد الوارث ،حدثنا أبو معمر :فقال البخاري  .الدعاء

ي ة وفآتنا في الدنیا حسن ،اللهم ر�نا« :�قول -صلى هللا علیه وسلم-نبي �ان ال :مالك قال
عبد  حدثنا ،حدثنا إسماعیل بن إبراهیم :وقال اإلمام أحمد. »اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

 علیه صلى هللا-�ان أكثر دعوة یدعو بها رسول هللا  :عن أنس قال ،العز�ز بن صهیب
 .  »لناراوقنا عذاب  ،اآلخرة حسنةوفي  ،آتنا في الدنیا حسنة ،اللهم ر�نا«؟ قال: �قول: -وسلم

ورواه  ،أراد أن یدعو بدعاء دعا بها فیهو�ذا  ،و�ان أنس إذا أراد أن یدعو بدعوة دعا بها
اد �عني أ�ا حدثنا عبد السالم بن شد ،حدثنا أبو نعیم ،حدثنا أبي :. وقال ابن أبي حاتممسلم

 :فقال .إن إخوانك �حبون أن تدعو لهم :فقال له ثابت ،�نت عند أنس بن مالك :طالوت قال
وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا  .وقنا عذاب النار ،وفي اآلخرة حسنة ،اللهم آتنا في الدنیا حسنة

أشقق لكم  تر�دون أن :إن إخوانك یر�دون القیام فادع لهم فقال ،�ا أ�ا حمزة :قال ،القیام
ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخیر  ،وفي اآلخرة حسنة ،إذا آتاكم هللا في الدنیا حسنة ،األمور

 ،وعبد هللا بن �كر السهمي ،عن حمید ،ا محمد بن أبي عديحدثن :اوقال أحمد أ�ًض  .كله
صار  من المسلمین قد عاد رجالً  -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا  ،عن أنسنا حمید حدث
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هل تدعو هللا �شيء أو تسأله «: -صلى هللا علیه وسلم-له رسول هللا فقال  .مثل الفرخ
 ه في اآلخرة فعجله لي في الدنیا".اللهم ما �نت معاقبي � :�نت أقول ،نعم :قال »إ�اه؟

 نسأل هللا العافیة.
  قلت:فهال ،عهأو ال تستطی ،ه! ال تطیقسبحان هللا«: -صلى هللا علیه وسلم-فقال رسول هللا "

. انفرد هفشفا ،فدعا هللا :قال. »اآلخرة حسنة وقنا عذاب النارر�نا آتنا في الدنیا حسنة وفي 
ن سالم أخبرنا سعید ب :وقال اإلمام الشافعي .فرواه من حدیث ابن أبي عدي �ه ،�إخراجه مسلم

 :بن السائب عن عبد هللا ،عن �حیى بن عبید مولى السائب عن أبیه ،عن ابن جر�ج ،القداح
ر�نا « :الر�ن الیماني والر�ن األسود�قول فیما بین  -صلى هللا علیه وسلم-أنه سمع النبي 

 . ذلك"�جر�ج ورواه الثوري عن ابن . »ي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النارآتنا في الدنیا حسنة وف
 طالب:...

والر�ن األسود، بین  نعم، بین الر�ني الیماني والر�ن األسود، یدعو ما بین الر�ن الیماني
 ك؟ي معتالر�نین، في الطبعة ال

 طالب:...
�كر السهمي  حمد بن عدي وعبد هللا بن�سرعة. نعم، قال حدثنا حمید �عني م أراهاارفع ارفع 

 .كالهما یروي عن حمید
. وفي سنده ، نحو ذلك-صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  ،عن أبي هر�رة ،وروى ابن ماجه"

 . لم"�هللا أع ،عیفض
عنه بن أبي سو�ة، و�قال ابن أبي سو�د قال: حدث ضعف، في إسناد حمید بن أبي سو�د عندنا 

 .إساعیل بن عیاش، منكر الحدیث
ن بحدثنا سعید  ،أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساور ،حدثنا عبد الباقي :وقال ابن مردو�ه"

 :عن ابن عباس قال ،هدعن مجا ،عن عبد هللا بن هرمز ،عن إبراهیم بن سلیمان ،سلیمان
 :ا �قولما مررت على الر�ن إال رأیت علیه ملكً «: -صلى هللا علیه وسلم-سول هللا قال ر 

 »اب النارفي اآلخرة حسنة وقنا عذر�نا آتنا في الدنیا حسنة و  :فإذا مررتم علیه فقولوا .ینآم
قال:  ،ن عبد السالمحدثنا محمد ب قال: أخبرنا أبو ز�ر�ا العنبري  :وقال الحاكم في مستدر�ه
 ".طینعن مسلم البُ  ،عن األعمش ،أخبرنا جر�ر قال: ،حدثنا إسحاق بن إبراهیم

 الَبطین البطین.
 ".إني أجرت نفسي :جاء رجل إلى ابن عباس فقال :عن سعید بن جبیر قال"

 ن عاالَبطین �بیر البطن، والُبطین تصغیر، �انوا �سمونه بهذا، �ان هذا نادر عندهم، هللا المست
ووضعت لهم من  ،من قوم على أن �حملونيإني أجرت نفسي  :جاء رجل إلى ابن عباس فقال"

{ُأْوَلِئَك َلُهْم : أنت من الذین قال هللا :؟ فقالأفیجزي ذلك ،أن یدعوني أحج معهمأجرتي على 
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ُ َسِر�ُع اْلِحَساِب} یح على شرط صح :ثم قال الحاكم ]٢٠٢[البقرة:َنِصیٌب ِممَّا َ�َسُبوا َ�للااَّ
  .ولم �خرجاه ،الشیخین

 قف على هذا.


